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P ílohy 

P íloha č. 1 – IVP pro školní rok 2015/2016 

Příjmení a jméno dítěte: Christiana Hornek 

Datum narození:  29. 4. 2010 

Bydliště:   Plaská 5, Praha 5 

Třída:    2. t ída – Pod Lipkami 

 

IVP je vypracován na základě doporučení ke vzdělávání dítěte se speciálními 

vzdělávacími pot ebami SPS p i MŠ speciální, Štíbrova 16ř1, Praha Ř, ze dne 24. 2. 2015 

Platnost doporučení do 31. 8. 2016 

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu „Do kolečka dokola, svět se s námi 

točí“ a závěrů speciálně pedagogického vyšet ení. 

Závěry speciálně pedagogického vyšetření 

Christianka je holčička s Downovýcm syndromem, integrovaná do běžné t ídy MŠ. Její 

začlenění se výborně da í, učitelky i asistentka s ní i s celou t ídou výborně pracují. Christianka 

je zamě ená na vztahy, sledování a nápodobu ostatních. Ta ji usnadňuje orientaci v prostoru 

školky i v programu dne. Pot ebuje jasné a návodné instrukce, hodně názornosti, respektování 

osobního pomalejšího tempa. 

Christianka je velmi milá, komunikativní holčička. Dob e rozumí mluvené eči, u 

složitějších vyjád ení je vhodné podpo it porozumění i vizuálním znázorněním. V současné 

době tvo í krátké věty, sdělení doplňuje mimikou i gesty a znaky. Je t eba učit ji chápat a 

dodržovat pravidla, kultivovat i nadále její kontakty s okolím, vést ji k maximální možné 

samostatnosti v sebeobsluze. 

Forma vzdělávání: individuální integrace, IVP vycházející ze školního vzdělávacího plánu a 

z RVP pro p edškolní vzdělávání 

Potřeba dalšího pedagogického pracovníka: Z ízení funkce asistenta pedagoga na 20 hodin 

týdně 

Důvod: Poskytnout nezbytnou pomoc v sebeobsluze, doprovázet na vycházky a zajistit jednak 

její bezpečnost, jedna i možnost zkrácení vycházky, zvolnění tempa apod. P i odpoledním spaní 



a odpoledních aktivitách by se Christianka měla bez pomoci asistenta obejít. Asistent by měl 

pracovat vždy pod vedením učitelky, měl by poskytovat pomoc i ostatním dětem ve t ídě, neměl 

by Christianku na sebe vázat. Rozhodně není doporučeno s Kristinkou pracovat individuálně 

mimo kolektiv ostatních děti. Jako nejp ínosnější pro další rozvoj je i nadále volná hra a 

společně ízené aktivity. 

 

Předpokládané navýšení finančních prostředků: Plat asistenta pedagoga 

Priority (cíle) pro školní rok 2015/2016 

• Nadále zlepšovat samostatnost p i sebeobsluze, postupně odebírat pomoc 

• Kultivovat chování k druhým dětem, pochopit a dodržovat pravidla, prohlubovat 

socializaci 

• Rozvíjet komunikační schopnosti, potěšení z komunikace s ostatními 

• Rozvíjet zručnost a pracovní dovednosti 

• Využívat nápodobu vrstevníků ve všech oblastech 

Doporučená podpůrná opatření 

• Z ízení místa asistenta pedagoga 

• Respekt k osobnímu tempu, dávat dostatek času na pochopení a splnění úkolů. Postupně 

se snažit o zkrácení doby jídla a oblékání. 

• Dopomoc p i sebeobsluze s postupným ubíráním míry pomoci 

• Názornost, konkrétnost, umožnění nápodoby 

• Stanovení pravidel kontaktu s okolím a dbaní na jejich dodržování (umět počkat, 

rozdělit se, požádat, poděkovat, pozdravit a rozloučit se apod.) 

• Uplatňovat metodu malých kroků 

• Často chválit, opakovaně motivovat, motivovat prožitkem úspěchu, budovat pocit 

úspěšnosti 

• P imě enost podnětů v množství, kvalitě, proměnlivosti 

• Učení prožitkem, který umožní pochopení smyslu 

Oblast socializace 

Christianka už z velké části umí pojmenovat děti ve své t ídě, stále je pot eba tuto 

znalost trénovat. Sama si vybírá pouze hry na va ení a piknik nebo chodí „žehlit“ prádlo, neumí 

do své hry p ijmout ostatní děti, má tendenci na ně hudrmanit a komandovat je. Stejně tak není 



zcela úspěšná v pokusech zapojit se do her vrstevníků, buď jim bez dohody bere věci, nebo do 

nich strká a ok ikuje je. P estože toto chování není p íliš žádoucí, značí vývojový pokrok oproti 

loňskému roku, kdy byla víc vázaná na asistentku a dětí si p íliš nevšímala. 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• Vést Christianku k pochopení a dodržování stanovených pravidel 

• Učit Christianku respektovat hru ostatních dětí 

• Naučit se lépe dělit o hračku 

• Učit ji dostat se mezi děti do hry 

• Učit ji kontaktovat děti p ijatelným způsobem 

• Upevňovat již vytvo ené návyky společenského chování a vytvá ení nové (poprosit, 

poděkovat, počkat na ostatní, p i kašli a kýchání dát ruku p ed ústa atd.) – možno i 

gestem 

Oblast sebeobsluhy a samostatnosti 

P i jídle je Christianka témě  samostatná. U stolu sedí ukázněně, jí poměrně čistě, uklidí 

po sobě nádobí do okénka. Na najezení a zejména a na dostatečné napití o něco víc času než 

ostatní děti. 

P i oblékání pot ebuje dohled, protože ji zajímá vše okolo. Na pokyn si vše sundá, p i 

oblékání pot ebuje pomoc obléct druhý rukáv. Snaží se rozepínat zip. 

P i úklidu hraček je nutná asistence. P i pokynu „uklízejte“ nereaguje a jde si hrát dál. 

Je nutné vzít Christianku za ruku a společně vše uklidí. Občas nutné p emlouvat. 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• Dát Kristince dostatek p íležitostí a času pro sebe obslužné činnosti, co nejvíce využívat 

možnost nápodoby, podporovat v samostatnosti 

Hygiena 

• Společné návštěvy toalet s ostatními dětmi 

• Vést Christianku k důkladnějšímu mytí rukou mýdlem 

• Nesedat si p i návštěvě toalety na jiné děti 

• Umět se upravit p ed zrcadlem, zvláště po obědě (umýt důkladně pusu) 

Stolování 

• Upevňovat používání p íboru, dbát na čistotnost p i samostatném jídle 



• Učit krájet nožem a používat nůž p i nandávaní na vidličku 

• Dbát na p imě enost množství jídla 

• Dodržování pitného režimu 

Oblékání 

• Christianka už se umí sama svléknout, p i oblékání naučit obléknout i druhý rukáv 

• Učit Christianku rozepnout a zapnout zip na bundě, mikině 

• Naučit ji urovnat si věci na hromádku 

• Trénovat p evrácení nap . punčoch 

Hrubá motorika 

Christianka už lépe používá ruce p i hodu s míčem. Stále je opatrná a neobratná. Neudrží 

rovnováhu p i stoji na jedné noze, p i běhu je špatná koordinace. P i chůzi po schodech je 

mnohem jistější a nebojí se jít bez p idržování druhého. 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• Trénovat plazení, podlézání, p elézání 

• Podporovat rozvoj rovnováhy (nestabilní rovina, stoje na jedné noze, poskoky snožmo 

vp ed a zad, rovnováha p i běhu) 

• Zužovat bázi chůze – po laně, po čá e 

• Koordinace pohybů a zraková kontrola p i h e s míčem (zvolit menší průměr míče) 

• Využití schopnosti nápodoby 

• Rozvoj rytmizace 

• Cvičit pomalé pohyby, umět zastavit na místě udržet chvíli v klidu, prak pokračovat 

V dalších oblastech rozvoje – rozvoj smyslů, kognitivních schopností a grafomotoriky 

– s Christiankou pracujeme společně s ostatními dětmi ve t ídě tak, aby daná činnost byla 

částečně p i způsobena její aktuální vývojové úrovni. Na práci dohlíží asistentka proto, aby 

Christianka činnost dělala důsledně. Používá názorný a konkrétní p ístup. Používáme také 

motivaci a nápodobu. Aktivity st ídá odpočinek, ízenou činnost st ídá volná hra a podobně. 

Činnosti je důležité stále opakovat vzhledem k menší mozkové kapacitě. 

Komunikace a řečová výchova (souvisí se socializací) 

Christianka už hezky používá dvojslovná spojení, začíná spojovat 3 slova, verbální 

projev doplňuje nápaditě a funkčně projevem neverbálním, hodně opakuje, spíš po dětech. Moc 



ráda komunikuje verbálně i neverbálně (ukáže, dovede za ruku). Porozumění eči je na vyšší 

úrovni než vlastní mluvený projev. Ráda zpívá, íká básničky s napodobování pohybu. P i 

komunikaci učíme Christianku používat jednoduché věty (Prosím, chci si hrát.). V užším kruhu 

dětí je vhodné si s Christiankou a ostatními dětmi povídat. Je vhodné používat gesta p i 

komunikaci, je to vhodné pro porozumění. Tlak na eč by neměl být Christiankou vnímán 

negativně. 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• Využívat rytmizace pomocí nástroje 

• Rozvíjet slovní zásobu 

• Podpora vokalizace nápodobou nap . auta 

• Po Christianky hlasovým projevu po ní správně zopakovat a rozvinout 

 

 

Smyslová výchova 

Zrak 

• Dbát na nošení brýlí, vytvá et vhodné prost edí pro práci se zrakem 

• Procvičovat zamě ování oběma očima, zrakovou orientaci 

• T ídění dle barev 

• Hledání shodných a rozdílných prvků na obrázcích (obrácené pexeso nap .) 

• Zraková paměť – Kimovy hry 

• Najít stejné tvary a pat ičně je za adit k ostatním (vhodné trénovat p i úklidu stavebnic) 

Sluch 

• Poznávání zdrojů a směru zvuku 

• Rozlišovat zvukových kvalit (nástroje, hlasy zví at, …) 

• Hra s vlastním hlasem 

• Rytmizace 

Čich a chuť 

• Rozlišovat chutě 

• Rozlišit vůni a zápach 

Hmat 



• Seznamování se s různými materiály 

• Rozvíjet hmatové vnímání celého těla diferencovanými doteky a masážemi (jemné x 

silné, rychlé x pomalé) 

Grafomotorika a jemná motorika 

Christianka je stále opatrná p i tlačení na pastelku, ale svou sílu už mnohem lépe 

využívá. Pohyb rukou do kruhu ve vzduchu zvládá, na papí e neumí ruku správně ohýbat. P i 

st íhání špatně otevírá nůžky, nutné používat nůžky s nápomocí otevírání 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• Procvičování dlaní a prstů 

• Cviční úchopů – dlaňový, prstový, klíčový, špetka 

• Čmárání prstem do krupice, do písku 

• Prstové barvy 

• Obtiskování  

• Malba houbou 

• Malba štětkou 

• Práce se silnými štětci, k ídami, silnými pastelkami 

• Uvolňovací cviky ruky 

• Volné čmárání, potom čáry vodorovné i svislé, kroužky a klubíčka 

• Trhání papíru, mačkání 

• St íhání rovných linií 

• Lepení 

• Modelování – koule, placka, válec 

• Manipulace s drobným materiálem 

Rozvoj kognitivních schopností 

Mnohem lépe poznává děti ve t ídě, počítání do 5 umí s p ehledem. P i dělání 

pracovního listu není pozornost témě  žádná. Rozpoznávání barev je kolísavé. Někdy 

pojmenuje barvy výborně, někdy na barvu nep ijde 

Úkoly pro rok 2015/2016 

• P íprava pomůcek, rozvržení práce, dokončení a úklid pomůcek 

• Prodlužování doby záměrné pozornosti 

• Procvičování mechanické paměti 



• Poznávání dětí ve t ídě podle jmen 

• Naše rodina 

• Poznávání, ukazování a postupně pojmenovávání p edmětů denní pot eby 

• Zví ata a jejich mláďata, hlasy zví at 

• Poznávání a p i azování barev 

• T ídění dle kategorií (tvaru, barvy, velikosti…) 

• P i azování obrázků k p edmětům, obrázkům (p íprava na globální čtení 

• Logické myšlení – skládat obrázkové dvojice podle času (upadla, brečí; nalije čaj, pije), 

podle vztahu (pes, bouda) 

• P ed početní p edstavy – orientace v prostoru, v ploše, rozumí p edložkovým vazbám 

nad, pod, vedle, mezi; protiklady (hodně x málo) 

• Schopnost pracovat pod vedením paní učitelky 

Způsob hodnocení a klasifikace 

Christianka by měla být za každý úspěch nebo snahu kladně ohodnocena, často chválit. 

Nejlépe výraznou mimikou s nadšeným ústním projevem. Odměnit následně hned po úspěchu, 

budovat pocit úspěšnosti. Motivovat opakovaně, povzbuzovat k dokončení činnosti. 

P izpůsobit čas na splnění úkolu jejím osobním možnostem. Nesmí být srovnávána s ostatními 

výkony dětí. P i p ekročení či porušení pravidel výrazně napomenout. Tím se Christianka lépe 

zapojí do způsobu života v MŠ. 

Doporučené pomůcky 

Běžné metodické a didaktické pomůcky MŠ pro mladší děti, skutečné p edměty 

  



P íloha č. 2 – ukázky ze zážitkového deníku 

 

 





 



P íloha č. 3 – doporučení ze speciálně-pedagogického centra

 

 



 



P íloha č. 4 – Doporučení pedagogicko-psychologické poradny

 

  



 

  



P íloha č. 5 – Já (asistent pedagoga) s Christiankou 

 

  



P íloha č. 6 – procvičování jemné motoriky 

 



 

 



P íloha č. 7 

 

 

 



 

P íloha č. 8 - Informovaný souhlas 

Byl/a jste zkontaktován/a k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro bakalá skou 

práci Dominiky Kundrátové. Zpracování informací probíhá v rámci bakalá ského studia na 

Fakultě pedagogiky Karlovy Univerzity. Tématem je individuální vzdělávací plán mé dcery 
Christiany Hornek. Výstupem je bakalá ská práce. Naše účast v práci pro nás nenese žádná 
rizika. V p ípadě dotazů týkajících se této práce se můžete obrátit na Dominiku Kundrátovou 

(736 250 279 nebo kundratovadominika@seznam.cz). Svým podpisem zde souhlasím se svou 

účastí na této práci.  

Jméno zákonného zástupce Christiany Hornek:  

 

 

 

 


